
KATOENSPINNERIJEN EN SUIKERRAFFINADERIJEN 
IN CHINA EN HONGKONG. 

Onder de verschillende plannen, die in de laatste jaren 
werden aanbevolen ten eind~e voor Nederlandsch kapitaal en 
Nederlandsche werkkracht een nieuw arbeidsveld te openen, 
behoorden ook die voor her oprichten van katoenspinnerijen 
en weverijen en van eene suikerrafflnaderij te [-Iongkong of te 
Shanghai. 

Her komt mij voor, dat beide denkbeelden berusten op opper- 
vlakkige waarneming en onvoldoende overweging, en ik hoop 
in de volgende regelen aan te tooneu, dat men verstandig zal 
handelen door her Nederlandsche kapitmll voorloopig niet hier 
in dergelijke ondernemingen te beleggen. 

In de eerste plaats moet de kwestie der katoenindustrie in 
China zelf worden besproken. 

Er bestaan in dat Rijk behalve de gewone inlaudsehe dorps- 
spinneri.jen en weverijen thans 5 groote fabrJeken, waarin katoen 
wordt verwerkt. 

Deze zijn: 
De ]~wo S p i n n i n g  and  W e a v i n g  C o m p a n y  L a op- 

gericht in 1895 met een kapitaal van 1.750.000 taels (toen 
ongeveer gelijk 3.5 mil]ioen gulden) verdecld in 17.500 aan- 
deelen, elk van 100 taels volgestort, waarvan echter slechts 
15000 aandeelen zijn uitgegeve]L Er is geen reserve kapitaal. 
De schulden der onderneming bedroegen 31 October 1898 
taels 17,649s'q~ op 31 October 1900 taels 118.118 ~s en op 
81 October 1901 taels 13.688. 

Het laatste en eenige dividend werd ui~betaald den g5 No- 
vember 1897 en bedroeg 3~. pCt  over her werkjaareindigende 
81 October 1897. 

De koers tier aandeelen was begin 1'899 tot 70, begin 1901 
tot 50, en begin 190~ tot 4'~ taels gedaald. Thans is de koers 
60 taels; 
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De I n t e r n a t i o n a l  C o t t o n  M a n u f a c t u r i n g  Co, L d 
word opgerioht in 1895 met eeu kapitaal van I millioen taels 
(teen ongevoer 2 millioen gulden) verdeold in 10.000 aandeelen, 
elk van 100 .taels v01gestort, waarvan 1616 niet werdeu uit- 
gegevon. Hot I~esohikbare kapitaal was dus 838.400 taels. 

Den 80 April 1898 word hot laatste divi'dend, zijnde 3 pCt., 
uitbetaald. Reserve kapitaal is niet gevormd. De sohulden der 
onderneming hadden ~0 September 1898 hot bedrag van 5.28994 
taels bereikt ell waren 30 September 1899 tot 48.9692~ taels 
geklommen. Den 30 September 1901 bodroegon zij 142.069 taels: 

De koors dot aandeelen was begin 1899 tot 80, begin 1901 
tot 50 .on begin 1902 tot 20 taels godaald. Thans is de koers 
25 taels. 

Do maatschappij leed van den aanvang af onder de govolgen 
van hot gemis van voldoend werkkapitaal. De kosten veer den 
grond, de fabriek mot machineri~n, enz. bedroegen 1.080.000 
taels, zoodat de onderneming dadelijk genoodzaakt was zioh in 
schuldcn te dompelen door gold van de Russisch-Chineesche 
bank te leenen. 

Van hare, verdiensten heeft zij gedurende eenigen tijd den 
intrest der geleende sommen betaald on zelfs een klein deel 
afgelost. Maar hot: bestuur was g, euoodzaakt do aandeelhouders 
oen verlies van een ~ viorde gedeelto,, van ho t  kapitaal te doen 
aanvaarden, waardoor dit werd ~terug gebracht tot 628.:800 taels. 
Teveus bood hot aan aandeelhoudors' on anderen obligatien aan 
ten bedrago van een half millioen taols, waardoor belegd kapitaal 
on obligation to  zamen 1,128.800 :taels zu|len bedragen. De 
obligation zijn not niet alle geplaa~t en do maatsohappij ver- 
keert nog in grooto moeielijkheden, maar men hoopt toohnog 
wel haar in stand ~e kunnen, houden. 

De L a o u  K u n g  Mow-~Cot ton  S p i n n i n g . a n d  We~a- 
r ing ,  Co. Lal werdi ~)pgorich$ in,:1895 mot een kapitaal .van 
800.000 taels (teen ongoveer gelijk ruim 1.6 millioen galden), 
verdeotd in 8000, ~aandeeleni:,:olk: v a n  [00 taels volgestort, 
w aarvan 8~I~ n~ot worden~uitgegev, ea.-Ook hier is ,geen reserve 
kapitaal. 

Den 1", Augustus~.~'~898 :,~ord,.~v.oor,het,~laatst een .dividend 
betaald:.en wel. n~ pCt. ;~ov.er.~lS'98, 

De koers der aandeelen was begin 1899 tot 80, begin~lg0.~l~ 
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tot 70 en begin: 1902 tot~ 50 gaols gedaald. Thans is de koers 
40 ~aels. 

De S o y  oh-ee C o t t o n  S p i n n i n g  Co. L ~ word in 1895 
opgericht met con kapitaal van 1 millioen gaols (teen ongeveer 
gelijk ~ millioen gulden) werdeeld in ~000 aandeelen, elk van 
500 gaols volgestort. 

Slech~ts ecnmaal word dividend uitbetaald en wel 1 Februari 
1898, zijnde 4 pot. over hot ~ we~kjaar 1897. 

De koel~ der aa~adeelen was begin 1899 tot 400, begin 1901 
tot 825, on begin 1902 tot 260 gaols gedaald. Thans is de 
koers nog sleohts 150 gaols. 

De Y a h l o o n g  C o t t o n  S p i n n i n g  Co. L ~ werdin 1897 
opgoricht met een kapitaal van 750.000 taels (teen ougeveer 
gelijk 1.350.000 gulden) verdeeld in 7500 aaudeelen, elk van 
100 gaols volgestor~, waarvan echter slecht 5716 geplaatst 
waren, zoodat de beschikbare fondse, niet meer bedroegen dan 
571.600 gaols of ruim een millioen gulden. 

Hot beheer wer(l toevertlouwd aan de Engelsch-Amerikaansohe 
firma Tearon Daniel & Co. 

Dadelijk deed zich gebrek nan gold gevoelen want veer g rend, 
gebouwen en machinerien werden: ui, tga~en tot een bedrag van 
786.000 taels gevorderd,~Menwas dus genoodzaakt tegen onderpand 
der fabriek geld op' to ~nemen~ van~ de' Russisch-Chineesche Bank. 

Dividend is nooit botaald.~. Van refining van reserve k~pitaal 
ken geen sprake zijn. De, koers der aandeelen daalde begin 1899 
tot 55, begin 1901 tot 50 en in den loop van hot jaar 1901 
zelfs tot ] tael, waarvoor de eigenaren ze ,aanboden. 

Do ~oestand d e r  maatschappij was zoo bopeloos, geworden, 
dat de aandeelhouders weigerden meer gold bij te passen en 
de voornaamste crediteur, de, Rus~iseh Chineesche bank, eischte 
dat zou. worden ovorgegaan tot publieke verkooping, die den 
4 December 1901 te Shanghai ,plasts~ hadi en~ die de som van 
380.000 gaols opbracht. 

D e  nieu~e eigenaar,~ de ~heer T~ent~yma,, die de geheele 
inriehting verkreeg veer ongeveer 50.".pOt. v~n hetgeen veer 
den bouw en aanschafllng der machines werd uitgegeven, trachtte 
eene nieuwe maatsehappij .to: vo.rmen ~wed'erom ouder d~rectie der 
firma Tearon Daniel ~ Co. ~s~-r. de uitgi~e~van een aandeelen 
kapitaal ad  400.000 taels of:,ong~veer,~00.0,00 gulden:istotaal 
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mislukt. Er werd geeu tiende deel van dat bedrag ingetee~end. 
Daarop is de fabriek onder de hand verkocht, ann deSliingtai 

Company, die' veel Indisoh ;en: Amerikaai/soh katoen invoert. 
M, en beweer~ dat: de: prijs door d'e Shingtai Comp~nybetaald:; 
ongevee~ 50.000, guld~n ~ minder was. dan die, welke inDecember 
1901 veer de fabriek werd gegeven. 

Kangezien de' 'nieuwe eigenaren 'over voldoend "kapitaal be- 
seh~kken, bestaat het vooruitzicht :dat de onderneming oiider 
goede leiding in her vervolg.betere zaken zal kunnen maken 
dan voorheen. 

Bet kapitaal in al de bovenvermelde ondernemingen behoort 
veer een zeer greet gedeelte ann Chineezen, doch ook zeer 
vele a~ndeelen behoorenaan: ]~uropeanenen de fabrieken staan 
onder:deskundige Europeesche bestuurders. 

Gedurende den moeielijken toestand in t900 bleven de  
fabrieken 'ash he~ werk, omdat men er .tegen op zag ze  te 
sluiten wegens de groote hoeveelheden ruwe katoen, die in 
voorrsad waren of~ :die men had gekocht; de voortzet~ing der 
werkzaamhed~n ging veer de meesten echter gepa~rd met reel 
verlies. 

Daar de fabrieken alle gevestigd zijn in. her Chineesche Rijk 
zelf, kunnen zij de inheemsehe k~toen' verwerken zonder invoer- 
reoht te "betalen en kuni~en eveneens de fabriekaten zonder be'- 
tali~g van reehten in her Rijk verkoopen. 

De fabrieken moeten echter ook- ruwe katoen:uit den:vreemde 
aanvoeren en er ~ordt beweerd d~: de' hooge prijzen, die zij 
moeten betalen om zich voldoenden aanvoer van grondstoffen 
to verzekeren, eerie der voornaamsge oorzaken z~jn van de finan- 
tieele moeiel~jkheden, waarin de ondernemingeIi verkeeren. 
Groote sommen moeten worden: uitgegeven om te zorgen,, dat. 
her geheele jaar voldoende ~oorraad van ru,we katoen aanwezig 
is 'en' .deze niet. uit  Chi~a naar Japan en. elders ~orde uit- 
gevoerd. Her sluiten van kontrakten voor de. levering van.:het 
ruwe" materiaal na ~zekeren term~jn is u i t d e n  nard tier zaak 
gepaard ,me~ gevaar van verlies in verband met vera~nderiug 
in.de.prijzen van: ka~en op de wereldmt~rk~ en metdensehom: 
melenden' koers: van: .den do'llar, 

.I:ndien.~ katoen, uit/~Indie 'of .~n/erika moe~ worden: aangevo'erd,' 
moet.~eenih~oerreeh~ 'van ,5 ~pCt: ad valore/l~worden ~ be~aald. 
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van grondstoffen, die voor de katoenfabri~ken in China,worden. 
ingevoerd, en zelfs om een uitv.oerreeht van 10 pCt,. te heffen 
op de ruwe katoen, die in China is gegroeid, Maar hetis,niet 
aan t e  nemen dat .dergdijke willekeurige maatregelen ter be-. 
gunstiging van boven vermelde ondernemingen ooit zullen 
worden genomen. Zij zouden op .onoverwinnelijken. tegenstand 
stuiten ,.niet alleen in China maar ook ~an elders komende~ 

Thans meet nog vermeld worden de H o n g k o n g  C o t t o n  
S p i n n : i n g  W e a v i n g  & D y e i n g  Co, La ,  die in 1894 in 
de Britsehe ko]onie Hongkong is opgerieht. 

Indien deze fabriek Chineeseh katoen, verwerkt, meet zij 
~olgens het Chineeseh tarief uitvoerreeht betalen, terwijl van 
hare fabrikaten hij invoer in China" invoerreoht zal worden 
geheven, (5 pCt. ad valoren of nader vast te stellen specifiek 
reeht). 

Met her oog op de China markt is deze fabriek dus in sommige 
opziehten in minder voordeeligen toestand, dan de fabriekenop 
her vasteland. 

De onderneming begon met een kapitaal van 1 200.000 dollars 
(toen ongeveer gelijk 1.4,40.000 gulden) verdeeld in 12.000 aan- 
deelen e]k van 100 dollars volgestort, waarvan 9000 werden 
uitgegeven zoodat de besehikbare fondsen 900,000 dollars o f  
ruim een millioen gulden bedroegen. 

Reeds van den aanvang af werd di~ kapi~aal b esehouwd niet 
voldofinde te zijn voor den aankoop van grond,  de opriehting 
der gebouwen, den aankoop van machinerien en voor hetdrijven 
der onderneming. 

Men :ging eehter uit van her denkbeeld dat men her noodige 
werkkapitaal zou kunnen opnemen en wel tegen intrest, die 
minder zou zijn dan de voordeelefi, die men door de fabriek 
zou behalen. Ook hoopte men dat de 3000 aandeelen, die aan- 
van kelijk niet . geplaatst werden, later hog we1 h pari zouden 
kunnen ~orden uitgegeven, wanneer men geldzou noodig hebben. 

In deze verwaohtingen werd men eehter teleargesteld. 
De noodige fond.sen om de zaak aan den gang te houden 

moesten .worden voorgesehoten door d e  general managers, de 
firma Jardine Matheson en C~ en de ondernemin~ werd meet 
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on, mee t  bezwaard met schuld, die op een zeker oogenblik was 
geklommen tot 1.656.000 doll. 

Onder de werklieden waren er velen, die het  work nog niet 
volkomen kenden. Met zu]k personeel in een nieuwe on der- 
neming ken men natuurlijk niet zoo voordeelig werken als 
mogelijk is in eene lang bestaande onderneming met ervaren 
werkvolk, waar alles sinds jaren gere~eld gaat en enkele nieuwe- 
lingen den leertijd doorbrengeu zonder dat zulks  eenigen 
nadeeligen invloed heeft op den algemeenen gang der zaken. 

De pest die te Hongkong jaarlijks eenige maanden heerscht 
en in 1900 in den omtrek der fabriek vole offers eischte, had 
nadeeligen invloed op de onderneming. 

Greet: nadeel word ondervonden door de  hooge i pdjzen van 
ruwe katoen zonder overeenkomende verhoogi~g ,der markt- 
waarde van hot katoengaren. 

Onder zulke omstandigheden ken ~ natuurlijl~,.gee~Aividend 
wordeu betaald en aan her vormen van reserve kapit~at kou, 
nooit gedaeht worden. De koers der. aan~dee]e~,daalde begin 
1899 tot 78 en begin 1901 tot 20. 

Tengevolge der bovenvermelde redenen word ,de~ :toestand 
onhoudbaar en was men genoodzaakt den 3 ,kpril 1901 her 
work in de fabriek te staken. Omtrent de toekomst der onder- 
nemiug moest in eene vergadering ,van a~ndeelhouders worden 
beslist. 

Doze had pleats in Juni 1901. Her bestuur toonde aan, dat 
er geen uitzicht bestond veer de maatsohappij, die rente van 
hot voorgeschoten bedrag moest betalen, om ooit een eenigzins 
bevredigend dividend te kunnen uitkeeren over een kapitaa| 
van 900.000 dollars, 

Men had te kiezen tussehen liquidatie of hervorming der 
maatsohappij o13 anderen fiuantieden gronds~ag. 

Bet  was hoogst onwaarsehijnlijk, dat in geval van liquidatie 
veer de fabriek met toebehooren een bedrag zou worden ver- 
kregen gelijk aan de sehuld, die de onderneming drukte. De 
aandeelhouders zouden dus veer hunne aandeelen van 100 
dollar in hot geheel niets hebben terug gekregen, 

Hot best was &us de onderneming op anderen grondslag te 
hervormen en men hoopte dat hot daarna onder normale omstan- 
digheden mogelijk zou zijn bevredigeade resultaten te verkrijgen. 
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De ,,general managers,,, die nog in her bezit waren vanhet 
greet aantal aandeelen, die zij bij den aanvang hadden ge- 
nomen, stelden veer in de nieuwe onderneming de hetft van 
her vereischte kapitaal veer hunne rekening te nemen en boden 
de andere helft: aan den aandeelhouders eu her publiek aan. 
Zelfs wilden z[j hun a'andeel vermeerderen tot her volle bedrag, 
dat zij van de onderneming te vorderen hadden en dat einde 
Juni 1901 in ronde eijfers ongeveer 1.1801000 dollars was; 

Bij de nieuwe regeling zouden de aandeelhouders in plaats 
der nude bewijzen van 100. dollars volgestort nieuwe bewijzen 
ontvangen van 10 dollars volgestort. 

Van de v~aarde der .maehinerien die in de boeken voorkwamen 
met het ~cijfer 1.101.424 dollars zou 50 pC~. worden afge- 
schrewen~ en de~ machines dus in de nieuwe boekhouding worden 
ingesehreven met eene waarde van 556.000 dollars. 

E.veneens,'zou.~ivan:de waarde d'er gebouwen 20 pCt. worden 
afgesehrev;en!. 

,Met het oog:,op, latere uitbreiding had men bij de opriehting 
892.000 vierkante voeten grond aangekoeht. Ten einde minder 
grondbelasting te betalen en zich werkkapitaal te versehaffen 
werd voorgesteld van deze oppervlakte 150.000 vierkante voeten 
bi.j eene guns~ige gelegenheid te verk0open. 

Deze vnorstellen werden met algemeene stemmen aangenomen 
en her werk in de fabriek werd in Juli 1901 hervat. 

De onderneming heeft nu een kapitaal van 670.000 dollars 
verdeeld ill 67.000 aandeelen elk van 10 dollars volgesior~. 

1.n de nieuwe aandeelen is in 1901 wa~ gespeealeerd, inhet  
begin van 190~ was de koers 13�89 dollars, thans zijn zij op 
14 dollars .genoteerd. 

Op den naam afgaande is de fabriek opgerieht voor spinnen, 
weven en verwen. Tot nu toe bepalen de werkzaamheden zieh 
eehter tot her spinnen' en haspelen van katoengarens. Deze 
worden aan de bevolking in her binnenland van China verkocht. 

Wegens den geringen prijs van den handenarbeid ill China 
zou her waarsehijnlijk nog niet mogelijk zijn de fabriek te doen 
eoneurreeren met de inlandsehe dorpsweverijen zonder~zieh op 
nieuw aan groote verliezen bloot te stellen. 

Eene stoommaehine van 1700 P. K. levert de beweegkraeht. 
Er zijn 50.000 spillen. 
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Toezicht: wordt uitgeoefend door Europeesoh personeeL Hot 
arbeiders personee! bestaat uit 1300 Chineezen, waaronderzeer 
vole vrouwen, j0ngens en meisjes. 

Sores is hot te Hongkong moeielijk hot aantal vrouwen kom- 
p!eet te houden. Her sehijnt dat bij de katoeufabrieken in, 
China zelf zioh naar evenredigheid meer vrouwen veer den 
fabrieksarbeid aanbieden dan te Hongkong. 

De werktijd is van 6 ure tot middag en van 1 tot 6 u re  
namiddag, dus elf uren per dag. 

Veer vole der kinderen schijnt doze inspanning te zwaar te 
zijn en hot komt dikwijls veer, dat ze na een paar maandeu 
in de fabri~k te hebben gewerkt door de ouders wbrdeu terug- 
genomen. 

Hunne plaatsen moeten dan worden vervuld door anderen, 
die geheel ongeoefend zija, en doze dikwijls voorkomende ver- 
andering van personeel is natuurl~jk niet gunstig veer de resul- 
taten van hot work. 

Hot ohineesohe yolk is gewoon ann hot werk in de kleine 
dorpsweverijen en heeft nog weinig ondervinding van hot: ge- 
zamentltjk arbeiden in groote fabrieken.. 

Wellicht is het,hieraan gedeeltelijk toe te schrijven dat de 
arbeiders te Hongkong hog niet in staat zijn evenveel uuttigen 
arbeid te leveren als good geoefende fabriekarbeiders, .die in 
Europa soortgelijk work verriehten. Missehien meet her feit, 
dat hier minder arbeid geleverd wordt, ook gedeeltelijk wet- 
den toegesehreven aan de hoogere temperatuur, waaraan men 
te Hongkong gedurende een greet deel van her  .jaar is bloot- 
gesteld. 

Her werkvolk is eehter gewillig en vlug van begrip en hot 
is daarom wel t e  voorzien dat zieh ook hier na eenige jaren 
eene klasse van fabrieksarbeiders zal vormen, die borer geoefend 
zullen zijn en dus ook meet arbeid zullen kunnen leveren. 

De vrouwen kunnen'te [-Iongkong tot 9 dollars (thans onge- 
veer gelijk f 10) per maand verdiewmn ," terwijl naar men mij 
in de fabriek mededeelde een vrouw in Engeland met hetzelfde 
Work ongeveer 1 pd. st. per-week zou verdienen. 

De jongens verdienen hier tot 5 dollars per maand, terwijl 
j0ngens, die in Engeland he~zelfde work verrichten,'soms [0 
shillings per week ontvangen. 
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Voor voeding der vrouwen en kinderen moeten z ij ongeveer 
3.2 dollars (thans gelijk f 8.60) per maand afzonderen. 

Men verwerkt nagenoeg uitsluitend katoen uit Britseh-Indi~ 
en ondervindt dus ten voile de nadeelige gevolgen, wanneer 
hongersnood of pest aldaar voorkomen en de produetie van 
katoen verminderen. 

Aangezien de garens afkomstig air de Hongkongsohe spin- 
nerij bij invoer in China aan invoerreoht 5 pCt. ad valorem 
zijn onderworpen, doer zieh de vraag voor of de ondernemers 
niet beter zouden hebben gedaan door de fabriek niet te Hong- 
kong maar in Britseh-IndiS of wel in China zelf te bouwen. 

Geen der hier boron besprokeu fabrieken heeft tot nu toe 
zaken gemaakt, die naar mijne meening kunnen aanmoedigen 
om ook Nederlandseh kapitaal hier in dergel~jke ondernemingen 
te steken. 

Bij de besehouwing van den koers der aandeelen mag men 
niet uit her oog verliezen dat de tael, die in 1895 ongeveer 
eeue waarde van twee gulden had. thans tot ongeveer f 1.65 
is gedaald en dat de Mexieaansehe dollar, die in 1897 onge- 
veer gelijk stond met f 1.20, thans schommelt om de waarde 
van ongeveer f 1.10. 

Het komt mi.j daarom voor dat men uit een Nederlandsch 
oogpunt besehouwd veel beter handelt door in fabrieken in 
Nederland stofl'en te vervaardigen die geheel aan den smaak 
der koopers in China voldoen, dan door in deze streken eene 
spinnerij en weverij op te riehten. 

Beha]ve meerdere zekerheid voor her aanzienl.ijke kapitaal, 
dat voor zulk eerie onderneming wordt vereiseht, zal men dan 
tevens bet voordeel he6ben dat aile arbeidsloonen in Netlerland 
aan Nederlandsehe werk]ieden en niet in China aan Chineezen 
worden uitbetaald. 

Ten slotte eene korte mededeeling betreffende de spinnerijen 
iu Tonkin. 

De spinnerij te Haiphong behoorende aan de 8oei6t6 eoton- 
nitre de l']ndo-Chine met een kapitaal van 2�89 milloen francs 
onder beheer van den ingenieur Butin had op bet einde van 
November 1900, in werking 16000 spillen en kon per dag 

EcoN. t902. 50 
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afleveren 10 balen elk van 180 kilogram garens No. 20 
(engelsche nummering). De waarde per baal afgeleverd ann de 
spinnerij was toen 115 dollars. 

De fabrick dient om een inlandsch product in de plants te 
brengen van de garens van Bombay , die, blijkens de onder- 
vinding gcdurende 7 jaren van her douanetarief, niet konden 
worden verdrongen door de garens, welke nit Frankrijk werden 
aangevoerd. 

Als arbeiders werden gebruikt ~00 mannen en 4U0 vrouwen, 
alle bewoners van een groot dorp nabij Haiphong in de on- 
middelijke nabijheid der fabriek. 

De ruwe katoen komt van Than-hoa, Cambodja, Britsch-Indie 
en Amerika; men mengt verschillende soorten dooreen. 

Sedert eenige jaren bestaat eene spinnerij met 10000 spillen 
te Hanoi. 

Er wordt gedaeht over de oprichting eerier derde spinnerij. 
Peze mededeelingen betreffende de spinnerijen in Tonkin zijn 

ontleend aan Bulletin Eeonomique de l'Indo-Ohine 1901. Zij 
zijn niet volledig, maar her schijnt dat meer gegevens omtrent 
deze fabrieken niet worden gepubliceerd. 

Her blijkt echter we1 dat ook de fabrieken in Tonkin niet 
zeer groot zijn, dat de daarin gestoken kapitalen reel kleiner 
zijn dan die, waarmede de Chineesche maatschappijen werden 
opgericht, doeh dat deze ondernemingen, die in zekeren zin 
een nationaal karakter dragen, curler beseherming van tarieven 
met voldoende resultaten kunnen werken. 

Na bovenstaande aanteekeningen betreffende de katoenfabl~cken 
moge bet volgende dienen ten opzichte van suikerraffinaderijen. 

Er zijn te Hongkong twee suikerraffinaderijen, die beide met 
groot kapitaal werken. 

De T a i k o o S u g a r R e f i u e r y maakt niets publiek omtrent 
haar kapitaal, hare fabriek en de winsten, die worden gemaakt. 
Her is echter bekend dat z~j over aanzienli.jk kapitaal beschikt. 
De fabrick is zeer groot eu zendt reel suiker naar China. 

De C h i n a  S u g a r  R e f i n e r y  is opgerieht iu 1878 en heeft 
thans ten kapitaal van ~ dollar. Jaarlijks wordt een 
verslag gepubliceerd. 

In N ~ 48 der Consulaire Verstagen en Beriehten van 1898 
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werden omtrent  deze fabriek eenige mededeelingen opgenomen, 
waarnaar ik de vrijheid neem te verwijzen en waaruit blijkt 
dat her dividend over de 19 jaren 1879 tot en met 1897 ge- 
middeld ]3�89 pCt. van her kapitaal bedroeg. 

De dividenden per aandeel van 100 dollar bedroegen over 

1898 . . . .  17 dollar 
1899 . 7 ,, 
1900 . . . .  12 . 
1901 . . . .  12 ,, 

Ter beoordeeling van den stand der onderneming kan ook 
dienen de ondervermelde opgave van den koers der aandeelen 
elk van 100 dollar volgestort. De koers van den dollar mag 
daarbij niet buiten rekening blijven. 

Koers tier aandeelen op Waarde van den Waarde tier aan- 
31 December. dollar in guldens, deelen in guldens. 
1894 140 doll. 1.20 168 
1895 115 ,/ 1.275 14535 

1896 185 , 1.27 17145 

1897 160 ' ,/ 1.18 188 s~ 
1898 170 - 1.195 208 ' s  
1899 120 , 1.16 "~ I39 s~ 
1900 119 . 1 2 4  1475 " 
1901 150 ,i 1.12 168 

24 Maart 1902 130 ,, 1.09 141 ~" 

De finantieele resultaten, met de beide bestaande raffinaderijen 
gemaakt,  waren tot nu toe over het algemeen ougetwijfeld 

zeer bevredigend. 
Wel ondervonden de fabrieken bij den verkoop van hare 

produoten zoowel bier a]s in China, in Japan en in Britsch- 
Indi~ de mededinging van beetwortelsuiker. 

Ook ,floesten zij rekening houden met de rat~naderijen, die 
in de laatste jaren in Japan zijn opgerioht en waren zij daarom 
genoodzaakt de prijzen der suiker te verlagen. 

Zelfs zagen zij den afzet in J'apan verminderen. 
Maar in China werd de afzet reel grooter. 
En terwijl ongeveer 20 jaar geleden 15.000 tons in Hongkong 

werden geraffineerd is  die hoeveelheid tot boven 200.000 per 

jaar gestegen. 
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Hot opriehten eener derde rafl]naderij met vreernd k~pitaal 
zou te Hongkong eehter op onoverwinnelijken tegenstand stuiten 
van de zijde der zeer invloedrijke aandeelhouders der bestaande 
raglnaderijen. Hoogst waarsehijnlijk zou die tegenstand sterk 
genoeg z~jn om hot plan te verijdelen. Reeds meer dan eens zijn 
pogingen gedaan door personen, die bier een grooten invloed 
hebben en over zeer groot kapitaal besehikken en die her er 
op toelegden eene derde ra~naderij op te riehten of hot beheer 
der China Sugar Refinery in hunne handen te doen overgaan. 

Die pogingen hebben tot nu toe eehter geen resultaat gehad. 
En hot is niet san te nemen dat een Nederlandseh syndieaat 
in dit opzieht bier borer zou slagen. 

Vooral zou hot hoogst moeielijk zijn bier een gesehikt tot- 
rein te verkr~jgen, waar good water steeds in voldoende hoeveel- 
held kan worden aangevoerd. 

Hot opriehten eener suikerrafflnaderij in een der havens van 
hot Chineesehe rijk zou onder de bestaande regelingen slechts 
kunnen leiden tot geldelijk verlies. 

Ee,,ige jaren geleden werd door de China Sugar Refinery 
behalve de fabriek te Hongkong ook eene rafllnaderij opgerieht 
te Swatow. Men hoopte toen door hulp van invloedrijke per- 
sonen voor doze fabriek van de Chineesehe autoriteiten vrij- 
stelling te erlangen van hot betalen van invoerreeht (thans ad 
5 pCt. van de waarde) op de ruwe suiker of van uitvoerreeht 
op hot geraflineerde produkt. Toen dit niet word toegestaan 
kon de fabriek niet zoo voordeelig werken als de fabrieken, die 
te Hongkong san de maatsehappij behooren. 

l-Iet work in de raflinaderij te Swatow word daarom gestaakt 
en de fabriek staat reeds jaren werkeloos, 

Indien hot tarief der Imperial Maritime Customs voorsuiker 
moeht verhoogd worden, zouden de redenen, die tot hot sluiten 
der fabriek a,nleiding gaven, hog in hooge mate haren invloed 
doen gevoelen. 

Men bedenke hierbij wel dat de rafllnader[j te Swatow is 
gevestigd in een streek, die zelf zooveel suiker produeeert, dat 
zij daarvan over land naar de naast bijgelegen streken kan 
zenden en hovendien over zee jaarlijks ter waarde van 8 k 10 
millioen gulden suiker uitvoert. De rafllnaderij kon dus in de 
onmiddelijke nabijheid reel ruwe suiker vinden, die met buiten- 
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landsehe suiker gemengd zeer gesehikl is om te worden ge- 
rafiineerd. 

Men bedenke dat niettegenstaande deze voordeelige omstandig- 
heid de maatsehappij toch tot her besluit kwam dat hare fabriek 
te Swatow niet kon wedijveren met hare eigene fabrieken in de 
vrijhaven Hongkong en dat die fabriek dus moesl worden ge- 
sloten en her daarin gestoken kapitaal renteloos moest blijven. 

Men zal dan tot de overtuiging komen dat eene raifinaderij 
in eene streek in China, die zelf geen suiker voortbrengt,  bij 
voorheeld in de nabijheid van Shanghai,  nog reel minder in 
staat zou zijn te eoncurreeren met de raiilnaderijen te Hongkong. 

Indien men er toe overgaat met Nederlandseh kapitaal eene 
fabriek te bouwen om de suiker van Java te raffineeren, dan 
moet die fabriek n i e t  in  C h i n a  worden gebouwd m a a r  in  
J a v a en wel in Midden-Java in verbinding met her spoorwegnet 
en dieht aan zee gelegen met gemakkelijke gelegenheid tot 
afseheping. 

Een deel der geraffineerde suiker kan dan gezonden worden 
naar Hongkong. Bier is de saikermarkt veer China en van hier 
wordt bnitenlandsehe suiker naar gelang der behoefte in ver- 
schillende havens van China ingevoerd. 

Dit gesehiedt mees~al door Chineesehe kooplieden en deze 
handel zal in hoofdzaak wel in Chineesohe handen blijven. 

Te Hongkong zou eehter een Europeeseh generaal agent de 
belangen der suikerraffinaderij in Java moe~en behartigen. Men 
zou daartoe iemand moeten kiezen, die zeer goed met Chineezen 
weet om te gaan. 

De invoer van geraflineerde suiker in geheel China bedroeg in 

1894 . . . .  425.366 pikols. 
1895 . . . .  564.748 , 
1896 . . . .  580.124 , 
1897 . . . .  614.270 . 
1898 . . . .  669.766 , 
1899 . . . .  665.562 . 
1900 . . . .  452.849 . 
1901 . . . . .  1.076.097 . 

De invoer is toenemende en her is aan de huitengewone 
omstandigheden, waarin China en vooral her noordelijk deel 
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van her Rijk verkeerde, toe te schrijven dat in 1900 minder 
wer,I ingevoerd dan in vorige jaren. 

Men verlieze intusschen niet uit her oog dat ook in het 
vervolg ruwe Java suiker nog in groote hoeveelheden gevraagd 
zal worden voor gemberkokerijen en andere doeleinden in China 
en ook zal daarnaar nog lang vraag zijn in Japan. 

Hiermede zou men rekening moeten houden bij her berekenen 
der capaciteit der eventueel in Java op te richten raftlnaderij. 

Men zou moeten trachten behalve in China de in Java ge- 
rafllneerde suiker ook in te voereu in Japan, in Siam, in 
Britsch-Indig en in Australia. 

Her is meermalen voorgekomen dat Javasuiker, die in 
Hongkong was geramneerd, via Java naar Australi~ werd ge- 
zonden. 

Indien Kustrali~ vasthoudt aan hot begiusel geen s of 
Negers toe te latch, zal het onmogelijk worden daar met voor- 
deel suikerriet te planten. 

Eene raffinaderij in Java zou dan goede voorui~zichten hehben 
en haar product in Australi~ op voordeeliger voorwaarden kunaen 
leveren dan de rattinaderijen in Hongkong. 

De ramnaderij in Java sou voor den afzet harer producten 
in verschillende landen moeten eoncurreeren met de beide 
raftinaderijen te Hongkong en met raffinaderijen in Japan. 

War werklieden betreft geloof ik niet dat men in Java in 
ongunstiger toestand zou verkeeren dan in Hongkong. 

Wel is de Chinees sterker dan de Javaan en kan h~j in 
menig opzicht meet arbeid levercn. Maar door groote vraag 
naar werkkraehten in allerlei bedrij.ven, ook bij her aanleggen 
van wegen en her bouwen zijn de loonen bier stijgende. 

Voor een zekere sore zal meu dus in Java evenveel of wellicht 
meet nuttigen arbeid kunnen doen verrichten dan in Hongkong. 

En de prijzen van steeukolen in Java en Hongkong zullen 
Met zeer reel versehillen. 

Toch zal her heel war moeite kosten zieh tegenover de 
machtige bestaaude maatschappijen op te werken en !de merken 
der Java rafflnaderij hier ingang te doen vinden ea algemeen 
bekend te maken. 

In de eers~e jaren zal men tengevolge tier concurrentie zich 
waarschijnl~jk moeten te vreden stdlen met zeer lage prijzen 
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en geringe winst. Wellicht zal dan zelfs hier en daar eonig 
verlies moeten worden geleden. 

Dit verlies zou wellicht gedekt kunnen worden door de winst 
op den verkoop van geraffineerde suiker in Nederlandseh-Iudi~ 
en in andere landen. 

Iu verschillende havens zoowel in &ust.ali6 als in Brit~ch- 
Indi~ en Japan zou men de belangen der Java-ramnaderij moeten 
toevertrouwen aan agenten, die de toestanden zeer goed kennen 
en die met groot, e voortvarendheid-den wedstri.jd ondernemen 
~egen de Europeesehe en Hongkongsehe raflfinaderijen. 

Indien her moeht gelnkken in China algemeene vraag te 
doen ontstaan naar merken der Java fabriek, dan zouden waar- 
schijnlijk later jaren komen, waariu flinke dividenden kunnen 
worden uitgekeerd. 

Maar men bedenke Tel dat wegens de scherpe eoncarrentie, 
die men zal ontmoeten, het a]leen raadzaam zal zijn eene 
raffinaderij in Java op. te riehten indieu men over een greet 
kapitaal besehikt, zoodat men den strijd met de bestaande 
raffinaderijen kan aanvaarden en niet tezeer afhankelijk is van 
banken. Mij dunkt flat her kapitaal drie millioen gulden zou 
moeten bedragen. 

Men zal tevens moeten zorgeu veer overeenkomsten om de 
suiker tegen billijke vrachtprijzen naar Ghina~ Japan, enz. 
over te voeren. 

De zaak zou zeer breed en greet opgezet eu aangepakt maar 
tevens zeer zuinig en voorziehtig geadministreerd moeten worden. 
Een greet kapitaal en aanvaukeli.jk eene kleine raffinadefij, die 
eoh~er veer uitbreiding vatbaar is. 

In verband me~ de uitkomsten der Brusselsehe conferentie 
zou spoedige opriehting eener raffinaderij in Java ernstige 
overw.eging verdienen. 

D~o~zv.. 
H o n g k o n g ,  ~4 Maart 190~. 


